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ข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1.1 นายจกัก์ชัย  พานิชพัฒน์ 

อาย ุ82 ปี 

ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 23 กรกฎาคม 2546 

ต าแหน่งในบริษัท - รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี  6 เดือน 

การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ University of Texas at Austin (Fulbright Scholarship) 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.1) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 

- Director Certification Program (DCP) ปี 2549 

- Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550 

- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 

การอบรมในปี 2563 ไม่มี 

ประสบการณ์ - รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ในปัจจุบนั 

1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 
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 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บริษัท กนัยงอเิลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจบุัน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บริษัท ด-ีจิก้ จ ากดั 

- รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซติี ้ระยอง จ ากดั 

- กรรมการ Amata Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษัท ซาน มเิกล เบยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ซาน มเิกล มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการที่ 

แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

ธุรกิจของบริษัทในปัจจบุัน 

- ไม่มี - 

 

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา 

 

พิจารณาตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 4) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีที่ผ่านมา 

หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้ 

 - เข้าประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2563 จ านวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 - เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 - เข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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1.2 นายวิบูลย์ กรมดษิฐ์ 

อาย ุ   60 ปี       

ไม่เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระแนบท้าย) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ           28 เมษายน 2549 

ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   14 ปี 9 เดือน 

การศึกษา - ปริญญาตรี  คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 - รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ (การบริหารจดัการสาธารณะ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550 

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 1 ปี 2550 

การอบรมในปี 2563 Workshop: Creating Share Value & Sustainability Value Assessment จ านวน 5 วนั 

ประสบการณ์ - ประธานสมาคมว่ายน า้สมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 

- ประธานสมาคมว่ายน า้สมคัรเล่นแห่งเอเชีย 

- กรรมการ บริษัท ดแูพลน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

- กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 

- ได้รับรางวลันกัทรัพยากรมนษุย์ดีเด่นแหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2552 จากสถาบนั

ทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ในปัจจุบนั 

ไม่มี 
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ต าแหน่งในกิจการอื่นในปัจจบุัน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษัท อมตะซิตี ้ระยอง จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์  จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 

- กรรมการ Amata Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิสเซส จ ากดั  

ต าแหน่งในกิจการที่ 

แข่งขนั/กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

ธุรกิจของบริษัทในปัจจบุัน 

- ไม่มี - 

 

หลักเกณฑ์ / วิธกีารสรรหา 

 

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 4) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

 1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

 2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ในรอบปีที่ผ่านมา 

หมายเหต ุ - เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2563 จ านวน 7 ครัง้ จากทัง้หมด 7 ครัง้  

 - เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 - เข้าประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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2. ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชนั ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ 30 ธันวาคม 2563 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น%ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

1 นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์        โดยตนเอง: 

       โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน    

       ด้วยกนัฉนัสามีภริยา                                                                  

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่ บรรลุ

นิติภาวะ:   

ไม่มี 

ไม่มี 

2 นายวิบลูย์ กรมดษิฐ์        โดยตนเอง:  ไม่มี 

        โดยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน    

       ด้วยกนัฉนัสามีภริยา                                                                  

และ/หรือ บตุรที่ยงัไม่ บรรลุ

นิติภาวะ:  161,668 หุ้น 

0.01 
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3. ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง

ในบริษัท/กิจการที่

แข่งขนัหรืออาจท า

ให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท 

1 นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์          2 แห่ง 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เทพ
ธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนบริษัท 
กนัยงอเิลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

8 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บริษัท 

แมกเนคอมพ์ พรีซิซัน่ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท 

อมตะ วอเตอร์ จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บริษัท ด-ี

จิก้ จ ากดั 

- รองประธานกรรมการ 

บริษัท อมตะซติี ้ระยอง 

จ ากดั 

- กรรมการ Amata Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษัท ซาน มเิกล 

เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ซาน มเิกล 

มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ

อตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน 

จ ากดั 

ไม่มี 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง

ในบริษัท/กิจการที่

แข่งขนัหรืออาจท า

ให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท 

2 นายวิบลูย์ กรมดษิฐ์          ไม่มี 

 

6 แห่ง  

- กรรมการ บริษัท อมตะซิตี ้

ระยอง จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟา

ซิลิตี ้เซอร์วิส จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท อมตะ ซมั

มิท เรดดี ้บิลท์  จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ

อตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน 

จ ากดั 

- กรรมการ Amata Asia Ltd. 

- กรรมการ บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-

เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิส

เซส จ ากดั 

        ไม่มี 
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4. ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์  

1. นายจกัก์ชยั  พานิชพฒัน์ การถือหุ้นในบริษัท  

- จ านวนหุ้น ไม่มี 

- สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด - 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/

สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่มี 

2. นายวิบลูย์ กรมดษิฐ์ การถือหุ้นในบริษัท  

 - จ านวนหุ้น 161,668 หุ้น ถือโดยคู่สมรส 

 - สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด - 

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทย่อย 

เป็นน้องชายของนายวิกรม  

กรมดิษฐ์ (ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท) 

 การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์  

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือ ที่

ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/

สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)  

ไม่มี 
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ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทซึง่เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ใน

ปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขดัแย้งในลกัษณะที่

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี ้

3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ให้รวมถงึการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ 

หุ้นส่วนผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

เป็นต้น ที่มีมลูคา่การให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัท   

ร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการท่ีไม่ใชก่รรมการ 

อิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวชิาชีพอื่นๆ 

3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้เสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก ่

รายการท่ีเป็นธุรกจิปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมลูค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท  

หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูค่ารายการ

ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ

ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

7. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

8. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกับการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

12. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


